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Conclusies op hoofdlijnen

Na omzetherstel in 2011 krijgen grote bouwconcerns in 2012 wederom te 
maken met krimpende markten

• De in omzet tien grootste Nederlandse bouwconcerns boekten in 2011 een 
 omzet van in totaal € 26 miljard. Nominaal groeiden de omzetten in 2011 
 met gemiddeld 3,3%, waardoor het omzetverlies in 2010 (3,4%) grotendeels 
 werd goedgemaakt. De omzetgroei deed zich niet bij alle tien voor. Heijmans, 
 Strukton en Van Wijnen boekten lagere omzetten.

• In de tweede helft van 2011 keerde het tij. Sommige concerns moeten hun 
 omzetverwachting voor 2012 neerwaarts bijstellen. Over de eerste zes maan-
 den van 2012 boekten vijf van de tien concerns een omzetgroei van 1,5% ten 
 opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waarbij de groei van Boskalis (12,1%) 
 het gemiddelde fors optrok. Zonder Boskalis is er een lichte omzetkrimp van 
 0,3%. 

• De concerns zijn actief op diverse markten in binnen- en buitenland. De 
 bouwomzet is gemiddeld 83% van de totale omzet, circa 40% van de omzet 
 wordt buiten Nederland gerealiseerd. 

•	 De tien grootste Europese bouwconcerns realiseerden onder aanvoering van
 het Franse Vinci, Europa ’s grootste,  in 2011 een omzetgroei van 14,3% nomi-
 naal. Een groei, die overigens niet volledig autonoom tot stand kwam, maar 
 mede het gevolg was van consolidatie van het Duitse Hochtief door het 
 Spaanse ACS. 

• Ook de buitenlandse concerns kunnen zich niet geheel onttrekken aan het 
 verslechterende economische klimaat op sommige van hun afzetmarkten. 
 In de eerste helft van 2012 groeiden de omzetten gematigd, met gemiddeld 
 4,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2011.

• De Europese concerns realiseren gemiddeld 77% van hun totale omzet uit 
 bouw en voor meer dan de helft (54%) is de omzet afkomstig uit het buiten-
 land.

• Op veel markten waar de concerns actief zijn, is door vraaguitval sprake van 
 prijsdruk. De netto resultaten van de grootste Nederlandse concerns liggen 
 de laatste jaren, als percentage van de omzet, ruim onder de 3%. In 2011 
 liepen de winstmarges op van 2,2% in 2010 tot 2,3%. De gemiddelde marge 
 wordt echter gunstig  beïnvloed door de relatief hoge marges van Boskalis en 
 Van Oord. Zonder deze twee concerns daalt het gemiddelde van de overige 
 acht tot 1,1% in 2011 (0,4% in 2010). Heijmans was de enige van de tien die in 
 2011 in de rode cijfers belandde. 

• De vooruitzichten voor 2012 zijn, wat de winstgevendheid betreft, minder 
 gunstig. Vier concerns melden, vergeleken met 2011, lagere netto resultaten 
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 over de eerste zes maanden van 2012. In totaal komt het resultaat uit op een
 verlies van € 127 miljoen, voornamelijk als gevolg van afwaarderingen op 
 vastgoedportefeuilles. Over de eerste zes maanden van 2011 was nog sprake 
 van een positief resultaat van € 170 miljoen.

• De netto winstmarges van de tien grootste Europese concerns kwamen in 
 2011 uit op een gemiddelde van 3,1% en daalden iets ten opzichte van 2010 
 (3,7%). Vooral de twee grootste Spaanse concerns (ACS en FCC) drukten het 
 gemiddelde. Net als sommige Nederlandse concerns zien ook de meeste 
 Europese bouwers hun netto resultaten in de eerste helft van 2012 sterk 
 teruglopen. In de eerste helft van 2011 werd door de grootste tien een netto 
 resultaat geboekt van in totaal € 2,9 miljard. In dezelfde periode van 2012 is 
 dit bedrag gekrompen tot een schamele € 196 miljoen. Debet aan deze grote 
 krimp is een forse afwaardering van een deelneming door het Spaanse ACS. 

• De return on investment van de tien grootste Nederlandse concerns kwam 
 in 2011 uit op een gemiddelde van 3,9% en is hiermee iets gestegen ten 
 opzichte van 2010 (3,6%). De return on equity liep op van 10,2% in 2010 tot 
 10,6% in 2011. De natte waterbouwers lopen ook hier voorop; BAM realiseer-
 de in 2011 een aanzienlijk rendementsherstel door een forse verbetering van 
 het netto resultaat. 

•	 Bij de grootste buitenlandse concerns lagen de rendementen in 2011 op een 
 iets hoger niveau dan bij de Nederlandse. De return on investment kwam in 
 2011 uit op 4,1% (in 2010 4,3%) en de return on equity bedroeg in 2011 12,7% 
 (in 2010 13,4%.) Skanska was in 2011 op afstand het best renderende concern.
 Hochtief had als enige een negatieve return on equity.

• De magere resultaten van veel concerns, als gevolg van een zwakke markt
 zonder uitzicht op snel herstel, trekken een wissel op de financiële conditie 
 van de bedrijven. De meeste concerns voldoen wat hun liquiditeit en solva-
 biliteit betreft aan de normen, die onder andere door banken worden gesteld. 
 Vergroting van de financiële weerbaarheid heeft in deze tijd bij de meeste 
 concerns een hoge prioriteit, waarbij scherp wordt gelet op de financiering 
 van het werkkapitaal. De dekking van het netto werkkapitaal door langlo-
 pende middelen toont bij de concerns een wisselend beeld. Gemiddeld geno-
 men is deze dekking in 2011 wel gedaald, maar bevindt zich nog steeds 
 boven het minimum normniveau.   

• Veel concerns, zowel de Nederlandse als de Europese, besteden veel zorg aan
 de ontwikkeling van hun “menselijk kapitaal”. De tien grootste Nederlandse 
 concerns hadden in 2011 93.000 werknemers in dienst, waarvan 56.000 in 
 Nederland. Vooral Boskalis, BAM en Van Oord hebben veel werknemers 
 buiten Nederland in dienst.

• Hoofdpunten van personeelsbeleid zijn zorgen voor diversiteit naar geslacht 
 en opleiding, creëren van binding met de onderneming, terugdringen van 
 ongevallen en bevorderen van integer gedrag. Sommige concerns hebben 
 zich ten aanzien van dit beleid concrete doelen gesteld, andere hanteren 
 minder harde “targets”.
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• Het personeelsverloop bij de grootste concerns wijkt niet sterk af van wat 
 gemiddeld in de sector gebruikelijk is (6% à 11%). De uitstroom was in 2011 
 iets groter dan de instroom. Concerns met een betrekkelijk grote in- en 
 uitstroom zijn Boskalis en Dura Vermeer. Een betrekkelijk laag verloop van 
 personeel wordt aangetroffen bij TBI en Ballast Nedam.

• Ongevallen (met verzuim) worden vrijwel altijd gemeld en de frequentie
 wordt door de meeste concerns concreet gemeten met de zogenaamde 
 Injury Frequency Rate (IFR). Concerns met een relatief hoge IFR in 2011 
 waren Heijmans en BAM. Boskalis scoort hier het laagst, mede dankzij het 
 veiligheidsprogramma “No injuries, no accidents”. In het algemeen is de IFR 
 bij de buitenlandse concerns hoger dan bij de Nederlandse. Vooral ACS en 
 Ferrovial spannen wat dit betreft de kroon.

• De meeste concerns spannen zich in om de kennis van hun medewerkers te
 ontwikkelen en te onderhouden. Veelal doen zij dit via interne opleidings- en 
 trainingsprogramma’s; ook wordt wel samengewerkt met universiteiten en 
 hoge scholen. Van alle Nederlandse concerns investeert Ballast Nedam per 
 medewerker veel tijd aan opleiding en training. In geld uitgedrukt liggen de 
 investeringen bij de Nederlandse concerns tussen de € 600 en € 900 per 
 medewerker. Bij sommige buitenlandse concerns gaat het om nog hogere 
 bedragen (Bouygues € 2.300; Eiffage € 1.400).

• Op het gebied van integriteit wordt door de meeste concerns een gedrags-
 code gehanteerd, die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Ook is 
 integriteit een onderwerp dat in de meest opleidingsprogramma’s is opge-
 nomen.
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1 Inleiding

De gang van zaken op de diverse Europese bouwmarkten is nog steeds niet erg 
rooskleurig. In het afgelopen jaar was weliswaar de krimp gemiddeld genomen 
minder groot dan in de voorgaande jaren, maar de vooruitzichten wijzen weder-
om op een productiedaling1. De Nederlandse bouwmarkt groeide in 2011 na 
twee jaren van krimp, maar ook hier ligt een nieuwe daling in het verschiet. 
Figuur 1.1 laat zien hoe de markten in West-Europa zich in 2011 verhouden tot 
de situatie in 2008, toen nog sprake was van hoogconjunctuur. Gemiddeld geno-
men was het marktvolume in de vijftien landen in 2011 gekrompen tot 87% van 
het volume in 2008. Die krimp was niet overal even sterk. De landen die tot nu 
toe door de schuldencrisis het zwaarst zijn getroffen laten de grootste terug-
gang zien, waarbij de daling van de marktvolumes in Ierland en Spanje een 
welhaast draconische vorm heeft aangenomen. In Nederland bedroeg het 
verlies ten opzichte van 2008 zo’n 10%. De grootste bouwmarkt van Europa, de 
Duitse, ontwikkelde zich samen met de Zwitserse voorspoediger.

Figuur 1.1 Marktvolume van de bouw in 2011 ten opzichte van 2008 in 
 vijftien West-Europese landen (indices 2008=100)

Bron: EIB
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1 Euroconstruct, juni 2012.
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De grote bouwconcerns in Nederland en in de rest van Europa moeten zich zien 
te handhaven in markten die over het geheel genomen nog geen echte tekenen 
van herstel laten zien. Hierna wordt in beeld gebracht hoe Nederlandse en 
buitenlandse bouwconcerns het er in financieel opzicht van af hebben gebracht 
als we kijken naar het afgelopen jaar, en welke vooruitzichten zij laten zien 
voor het lopende jaar. 

Het goed doorstaan van de crisis is niet alleen afhankelijk van de financiële 
soliditeit maar ook van de kwaliteit van een belangrijk productiefactor: ‘human 
capital’. In deze aflevering van Bouwconcerns in beeld wordt aandacht besteed 
aan het personeelsbeleid van de concerns. Er wordt onder meer gekeken naar 
de inspanningen op het gebied van opleiding, scholing, veiligheid, gezondheid 
en integriteit. Hoe onderscheiden de concerns zich op dit gebied, in hoeverre 
worden hun doelstellingen, indien al gesteld, gerealiseerd. In Nederland zijn de 
grote bouwconcerns, waar circa 10% van alle werknemers in de bouw werk-
zaam is, een belangrijke werkgever. Figuur 1.2 geeft een rangschikking van de 
tien grootste Nederlandse bouwconcerns, gebaseerd op hun totale omzet in 
2011. Figuur 1.3 geeft dit overzicht voor de tien grootste Europese concerns.
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Figuur 1.2 Omzet in 2011 van de tien grootste Nederlandse bouwconcerns, 
 miljoen euro

Bron: EIB
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Figuur 1.3 Omzet in 2011 van de tien grootste Europese bouwconcerns, 
 miljoen euro

Bron: EIB
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2 Omzetontwikkeling

Na de sterke productiedaling in 2010 (-10,4%) herstelde de markt zich in 2011. 
De binnenlandse bouwproductie steeg met gemiddeld 4,4%2. Dit vertaalde zich 
ook in hogere omzetten van de bedrijven. Gemiddeld genomen groeide de om-
zet van de bouwnijverheid in 2011 met 4,5% nominaal. Een aanzienlijke verbe-
tering ten opzichte van 2010 toen de omzetten nog daalden met gemiddeld 
9,7%3. Deze verbetering was mede te danken aan het gunstige weer waardoor 
in 2010 verloren productie als gevolg van het koude winterweer kon worden 
ingehaald. Ook voor de meeste grote concerns was 2011 een relatief goed jaar. 
De totale omzet kwam met een bedrag van ruim € 26 miljard 3,3% hoger uit 
dan in 2010 (zie tabel 2.1). Tussen de concerns bestaan grote verschillen. 
Heijmans, Strukton en Van Wijnen zagen hun omzet dalen. De overige zeven 
boekten een omzetstijging, die voor sommige mede mogelijk was door (project-)
overnames van in moeilijkheden geraakte MKB-bedrijven. Niet alle bedrijven 
zijn in gelijke mate actief op de Nederlandse bouwmarkt. Sommige realiseren 
een betrekkelijk groot deel van de omzet in het buitenland, andere zijn ook 
actief in andere sectoren dan de bouw. De grote concerns hadden een aandeel 
van circa 18% in de totale omzet van alle bouw- en bouwinstallatiebedrijven in 
2011 (zie figuur 2.1).

2 EIB, Euroconstruct. Londen, juni 2012.  
3 CBS. Statline.

Tabel 2.1 Omzetontwikkeling in 2011 van de tien grootste 
 Nederlandse bouwconcerns

Bron: EIB

Concern Omzet 2011 Groei in % Aandeel Aandeel
  (mln €) t.o.v. 2010 bouw (%) buitenland (%)

1 BAM  7.920 4,1 87 54
2 Volker Wessels 4.713 12,6 82 21
3 Boskalis  2.810  3,6 73 77
4 Heijmans 2.361  -11,9 90 24
5 TBI Holdings 2.172 7,3 52 0
6 Van Oord 1.715 8,7 100 79
7 Ballast Nedam 1.388 1,7 83 9
8 Strukton  1.318 -8,3 81 .
9 Dura Vermeer 1.164 5,7 98 0
10 Van Wijnen  635 -3,6 97 0

Totaal 26.196 3,3 83 381

1 Exclusief Strukton
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De tien grootste Europese bouwconcerns realiseerden in 2011 een omzet van in 
totaal € 196 miljard. De omzetgroei kwam in 2011 uit op een percentage van 
ruim veertien (zie tabel 2.2). Sterke groeiers waren het Spaanse ACS en het 
Duitse Hochtief. ACS verwierf een belang van ruim 49% in het Duitse Hochtief 
en maakte daardoor een grote omzetsprong. Bovendien profiteerde het indirect 
van de relatief sterke omzetgroei van Hochtief, dat zijn groei voor een belang-
rijk deel te danken had aan wisselkoerseffecten en aan een sterke productivi-
teitsverbetering in zijn mijnbouwactiviteiten. In de € 196 miljard omzet van de 
tien ligt dus een belangrijke dubbeltelling opgesloten. Andere sterke groeiers 
waren Vinci en Strabag, die de groei vrijwel volledig autonoom tot stand brach-
ten. Voor het Oostenrijkse Strabag kwam de groei vooral uit bouwopdrachten 
uit Duitsland en Polen. Vergeleken met de Nederlandse concerns realiseren de 
grote Europese naar verhouding meer omzet uit niet bouwactiviteiten en veel 
meer omzet uit het buitenland. Strabag, Hochtief, Skanska, ACS en Bilfinger 
Berger zijn voor het leeuwendeel van hun omzet afhankelijk van markten 
buiten het land van de hoofdvestiging. Hoewel in het Oostenrijkse Villach 
gevestigd, is Strabag vooral in Duitsland actief, terwijl het Duitse Hochtief zijn 
omzet vooral in Azië en Noord-Amerika realiseert. Het Zweeds Skanska rekent 
de Scandinavische landen tot de thuismarkt, maar is ook sterk aanwezig in het 
Verenigd Koninkrijk en sommige Oost-Europese landen. ACS is via Hochtief 
inmiddels ook actief op de markten waar de laatste werkzaam is, en heeft ver-
der belangen in Zuid-Amerika. Bilfinger Berger haalt zijn omzet vooral uit 
industriële dienstverlening in Duitsland en daarbuiten. 

Volker Wessels
BAM
TBI
Heijmans
Ballast Nedam
Dura Vermeer
Van Wijnen
Boskalis
Van Oord
Rest bouw(installatie)

Figuur 2.1 Aandeel grote bouwconcerns1 in de totale omzet van de bouw 
 en bouwinstallatie in 2011, procenten

Bron: CBS, EIB

1 Exclusief Strukton
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Tabel 2.2 Omzet en omzetontwikkeling in 2011 van de tien grootste 
 buitenlandse (Europese) bouwconcerns

Bron: EIB

Concern Omzet 2011 Groei in % Aandeel Aandeel
  (mln €) t.o.v. 2010 bouw buitenland
    (%) (%)

1 Vinci (F) 36.956 10,7 85 36
2 Bouygues (F) 32.706 4,7 68 30
3 ACS (E) 28.472 98,7 70 73
4 Hochtief (D) 23.282 15,5 99 83
5 Eiffage (F) 13.732 3,0 52 16
6 Strabag (A) 13.714 10,5 83 86
7 Skanska (S) 13.323 -2,9 97 77
8 Balfour Beatty (GB) 13.249 5,4 71 46
9 FCC (E) 11.755 -1,3 57 52
10 Bilfinger Berger (D) 8.476 4,3 47 60

Totaal 195.665 14,3 77 54

Bouwconcerns in beeld 2011-2012.indd   17 2/26/2013   1:32:09 PM



18

Bouwconcerns in beeld 2011-2012.indd   18 2/26/2013   1:32:09 PM



19

3 Winstontwikkeling

In 2011 boekten de tien grootste Nederlandse bouwconcerns een netto resultaat 
van bij elkaar € 609 miljoen (zie tabel 3.1). Het omzetherstel leidde vorig jaar 
ook tot een groei van de netto resultaten van gemiddeld 8% nominaal. BAM liep 
hier voorop, maar ook Dura Vermeer, TBI en Strukton kunnen terugzien op een 
aanzienlijk winstherstel. Heijmans belandde echter in de rode cijfers. Aan kop 
gaan nog steeds de natte waterbouwers, maar voor het eerst sinds een aantal 
jaren viel bij hen het netto resultaat lager uit. Een gedaalde bezetting van de 
baggervloot drukt in deze kapitaalintensieve bedrijven de operationele resultaten. 
Daarnaast hebben ook zij last van prijsdruk op hun markten; deels als gevolg 
van de financiële crisis en het effect daarvan op de bestedingsmogelijkheden 
van hun publieke opdrachtgevers, deels door politieke onrust in voor hen 
belangrijke regio’s. De netto winstmarges daalden, waar gemiddeld genomen 
sprake was van een lichte stijging: van 2,2% naar 2,3%. De winstgevendheid van 
de omzet blijft echter voor de meeste concerns uitermate mager. Het aandeel 
van de relatief gunstige resultaten van de natte waterbouwers in het totaal is 
vrij groot: in 2011 61%. Ter vergelijking: het aandeel van hun omzet in de totale 
omzet van de tien bedraagt 17%. Wanneer de invloed op het totale resultaat van 
Boskalis en Van Oord buiten beschouwing wordt gelaten komen de marges in 
2011 niet hoger dan gemiddeld 1,1%, weliswaar hoger dan de 0,4% in 2010. 

Bron: EIB

Tabel 3.1 Netto winst en netto winstmarges in 2011 en 2010 van de 
 tien grootste Nederlandse bouwconcerns
 

Concern Netto resultaat Netto resultaat
  in mln €  in % omzet

  2011 2010 2011 2010

1 Boskalis 254 311 9,0 11,4
2 Van Oord 118 165 6,9 10,5
3 Volker Wessels 81 88 1,7 2,1
4 BAM 126 15 1,6 0,2
5 Van Wijnen 8 10 1,3 1,6
6 Dura Vermeer 13 2 1,1 0,2
7 TBI 24 -34 1,1 -1,7
8 Strukton 14 -15 1,1 -1,1
9 Ballast Nedam 9 7 0,6 0,5
10 Heijmans -38 16 -1,6 0,6

Totaal 609 565 2,3 2,2
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De tien buitenlandse concerns realiseerden in 2011 een netto resultaat van in 
totaal € 6,0 miljard (zie tabel 3.2). Dit leverde een netto winstmarge op van 
gemiddeld 3,1%. In tegenstelling tot de Nederlandse concerns daalde het totale 
resultaat in 2011 met 4% waardoor, bij hogere omzetten, de  winstmarges ge-
middeld genomen daalden. Dit gold niet voor Skanska en Bilfinger Berger waar 
de marges flink stegen. Bij de overige concerns daalden de marges, waarbij 
Hochtief, ondanks de sterke bijdrage aan de omzet, door problemen bij dochter 
Leighton (infrastructuur en mijnbouw) in de rode cijfers belandde. Net als Bos-
kalis en Van Oord hebben Vinci en Bouygues een groot gewicht (52%) in het 
totale netto resultaat van hun groep. Met een omzetaandeel van 36% komen 
deze bedrijven met Skanska en Bilfinger uit op marges die ruim boven het 
gemiddelde liggen.

Vinci profileert zich binnen de groep van de hier vergeleken concerns als een 
onderneming, die door de jaren heen niet alleen een relatief hoge maar ook 
stabiele winstgevendheid laat zien. Met een stabiele netto winstmarge van 
gemiddeld 5% onderscheidt Vinci zich niet alleen van de andere grote Europese 
concerns, maar ook van de Nederlandse. Wat is het geheim van Vinci? Ook 
Vinci heeft, net als de andere concerns, te maken met de grillen van de markt, 
aangestuurd door de wisselingen in de conjunctuur. De crisis lijkt op Vinci weinig 
vat te hebben; de onderneming groeit voorspoedig en rendeert meer dan gemid-
deld. Is het de omvang van het concern en de mix aan producten en diensten 
die Vinci comparatieve voordelen oplevert boven de andere concerns? De jaar-
verslagen, die voor dit onderzoek de enige bron zijn, bieden een (beperkte) 
mogelijkheid om inzicht te krijgen in de omvang van de activiteiten van de 

Bron: EIB

Tabel 3.2 Netto winst en netto winstmarges in 2011 en 2010 van de 
 tien grootste Europese bouwconcerns

Concern Netto resultaat Netto resultaat
  in mln €  in % omzet

  2011 2010 2011 2010

1 Skanska 852 452 6,4 3,3
2 Vinci 1.904 1.776 5,2 5,3
3 Bilfinger Berger 394 208 4,6 2,6
4 Bouygues 1.237 1.263 3,8 4,0
5 ACS 962 1.039 3,4 7,3
6 Eiffage 263 326 1,9 2,4
7 Strabag 239 188 1,7 1,5
8 Balfour Beatty 223 171 1,7 1,4
9 FCC 108 301 0,9 2,5
10 Hochtief -168 546 -0,7 2,7

Totaal 6.014 6.270 3,1 3,7
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4 In het algemeen passen veel concerns in hun financiële verslaglegging geen uniforme   
 indeling van hun markten toe. Dit bemoeilijkt soms het vergelijken. Zo gaan er bij Vinci in   
 het segment bouwactiviteiten schuil (civiele techniek, natte waterbouw) die door de andere  
 concerns eerder tot infra worden gerekend. Deze beperking moet bij de interpretatie van de  
 hier getoonde uitkomsten in gedachte worden gehouden.

bedrijven en van de resultaten die deze activiteiten hebben opgeleverd. In 
figuur 3.1 is wat dit betreft een vergelijking gemaakt tussen BAM en Volker 
Wessels enerzijds en Vinci anderzijds. Tussen de ondernemingen bestaan over-
eenkomsten en verschillen. Overeenkomsten zijn bijvoorbeeld hun positie op 
de thuismarkt. Zij zijn daar in omzet gemeten de grootsten. Verder zijn zij in 
veel sectoren van de bouw actief en kennen een internationale oriëntatie. 
Verschillen zijn er ook. BAM kan zich wat omzet betreft vijf keer omdraaien in 
die van Vinci; Volker Wessels kan dit acht keer. Een ander markant verschil is 
uiteraard de winstgevendheid. Het netto resultaat van BAM bedroeg de afgelo-
pen jaren gemiddeld 1% van de omzet, dat van Volker Wessels 2% en van Vinci, 
zoals eerder vastgesteld, 5%. 

De drie concerns realiseren, naar verhouding, ongeveer evenveel omzet uit bouw-
activiteiten in de woning- en utiliteitsbouw. In vastgoedontwikkeling is Vinci 
(steeds in relatieve zin) minder betrokken dan de Nederlandse concerns. Dit 
geldt ook voor activiteiten op het gebied van de infrastructuur, waar vooral 
Volker Wessels actief is. PPS+ omvat projecten voor publieke opdrachtgevers, 
die met moderne contractvormen (DBFMO) worden gerealiseerd. Hiertoe zijn 
ook de opbrengsten van concessies (tolwegen) gerekend waarmee men vooral 
in Frankrijk bekend is. Vooral voor Vinci levert deze activiteit een substantieel 
deel van de omzet op. Dit laatste geldt ook voor activiteiten op het gebied van 
de engineering en installatietechnische werkzaamheden, onder andere voor de 
industrie en de energiesector. Bij Volker Wessels zijn deze opbrengsten begrepen 
in de sectoren bouw en infra. Kijken we naar de resultaten die de verschillende 
activiteiten opleveren dan blijkt dat de Nederlandse concerns, vergeleken met 
Vinci, de belangrijkste bijdragen aan het resultaat vinden in de sectoren van de 
uitvoerende bouw, terwijl voor Vinci PPS+ een belangrijkere en waarschijnlijk 
meer stabiele winstbron is. De vastgoedactiviteiten hebben voor BAM door af-
waarderingen het netto resultaat in 2011 sterk gedrukt. Bij VolkerWessels zijn 
de resultaten uit vastgoedontwikkeling opgenomen in de sector bouw. 

De verschillen in de samenstelling van de resultaten worden uiteraard niet 
alleen bepaald door verschillen in de omvang van de activiteiten in de diverse 
marktsegmenten, maar ook door de hoogte van de marges zelf. De verschillen 
hierin kunnen veroorzaakt zijn door de marktpositie (concurrentie) en de 
interne efficiency van de bedrijven. De jaarverslagen bieden geen mogelijkheid 
tot het meten van het effect van beide factoren op de marges. Wel kunnen de 
marges zelf worden berekend. Figuur 3.2 toont de uitkomst hiervan. In veel 
segmenten blijkt Vinci hogere marges te behalen dan de Nederlandse concerns. 
Dit blijkt vooral in de segmenten bouw, vastgoed en PPS+. In het segment infra 
zijn de verschillen niet zo groot. In het segment Engineering+ realiseert BAM 
zelfs een hogere marge dan Vinci. Volker Wessels ontbreekt hier omdat hier-
over, net als bij vastgoed, niet afzonderlijk wordt gerapporteerd4.
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Figuur 3.1 Samenstelling omzet en netto resultaat van BAM, 
 Volker Wessels1 en Vinci naar activiteit2 in 2011, procenten

Bron: EIB
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Figuur 3.2 Netto resultaten van  BAM, Volker Wessels1 en Vinci naar 
 activiteit in 2011, procenten van de omzet
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Samengevat kan worden geconstateerd dat Vinci zijn relatieve succes te dan-
ken heeft aan een combinatie van hogere marges en marktleiderschap in seg-
menten, die een stabiele ontwikkeling mogelijk maken. Vinci is concessiehou-
der van circa de helft van het tolwegennet in Frankrijk en van meer dan een 
kwart in Europa. Daarnaast heeft het concessies op het gebied van spoorweg-, 
luchthaven- en parkeerinfrastructuur. Bij de ontwikkeling van deze activiteiten 
kan Vinci een voorsprong bereiken, op bijvoorbeeld de Nederlandse concerns, 
dankzij een sterke positie op de thuismarkt. In Nederland ontbreekt die, of is 
nog in ontwikkeling. Geografische omvang en fijnmazige infrastructuur spelen 
hierbij een rol. 

De rentabiliteit van het totale vermogen (return on investment) van de Neder-
landse concerns ging er in 2011 als gevolg van de iets hogere marges licht op 
vooruit: van gemiddeld 3,6% tot 3,9% (zie tabel 3.3). Deze stijging deed zich bij 
vijf van de tien de bedrijven voor. Boskalis en Van Oord behoren tot de vijf waar 
de rentabiliteit daalde. Het rentabiliteitsniveau is bij deze bedrijven nog steeds 
hoog vergeleken met de rest. Dit geldt ook voor de rentabiliteit van het eigen 
vermogen (return on equity). Gemiddeld genomen steeg deze rentabiliteit van 
10,2% in 2010 tot 10,6% in 2011. Door een relatief klein aandeel van het eigen 
vermogen in het totale vermogen verbetert de rentabiliteit bij de meeste 
bedrijven sterk bij een lichte toename van de netto resultaten. Door terug te 
keren uit een verliesgevende situatie boekte TBI naar verhouding in 2011 het  
beste resultaat. Heijmans was in 2011 het enige concern met een negatieve 
rentabiliteit. De return on investment van de bedrijven lag in 2011 gemiddeld 

Tabel 3.3 Return on investment en return on equity van de tien grootste 
 Nederlandse bouwconcerns in 2011 en 2010, procenten

Bron: EIB

Concern Return on Return on 
  investment equity

  2011 2010 2011 2010

1 BAM 3,1 1,1 10,8 1,4
2 Volker Wessels 3,1 3,4 8,6 9,2
3 Boskalis 6,8 8,6 14,7 19,8
4 Heijmans -1,8 2,5 -9,1 3,5
5 TBI 3,4 -3,9 9,1 -14,2
6 Van Oord 6,2 8,8 18,6 23,7
7 Ballast Nedam 2,3 2,2 5,3 4,3
8 Strukton 4,5 0,4 7,7 -9,6
9 Dura Vermeer 3,0 0,8 9,8 1,7
10 Van Wijnen 4,4 5,0 9,4 12,3

Totaal 3,9 3,6 10,6 10,2
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genomen één procentpunt hoger dan de rente op leningen van de Nederlandse 
Staat met een looptijd van tien jaar. Deze leningen gelden als een betrekkelijk 
risicoarme belegging.

Wat rentabiliteit betreft behaalden de buitenlandse concerns gemiddeld iets 
hogere resultaten dan de Nederlandse. De return on investment kwam in 2011 
uit op gemiddeld 4,1% en de return on equity op 12,7% (zie tabel 3.4). Wel trad 
er bij de buitenlanders in het algemeen een verslechtering op. Skanska vormde 
hierop een uitzondering. De rentabiliteit verbeterde bij dit bedrijf sterk. Vooral 
de activiteiten in de VS, Polen en Zweden droegen bij aan het positieve resul-
taat, net als de verkoop van een via PPP gerealiseerd wegenbouwproject in Chili. 
Binnen de groep presteerde Hochtief matig als gevolg van de problemen bij de 
Australische dochter Leighton. Dit drukte indirect ook de rentabiliteit van groot-
aandeelhouder ACS.

Van de twintig Nederlandse en buitenlandse concerns, die hier in de vergelij-
king zijn opgenomen, hebben er veertien een notering op één van de Europese 
effectenbeurzen. Dit geldt voor alle buitenlandse concerns en voor vier van de 
tien Nederlandse (BAM, Boskalis, Heijmans en Ballast Nedam). Voor het met 
succes kunnen aantrekken van risicodragend vermogen zijn veel concerns in 
het algemeen afhankelijk van het investeringsklimaat en in het bijzonder van 
de waardering van de belegger voor hun fonds. De crisis heeft het klimaat op 
de diverse effectenbeurzen in Europa tamelijk verslechterd. Koersen dalen over 
de gehele linie en tonen een grillig verloop. De koersontwikkeling van de meeste 

Tabel 3.4 Return on investment en return on equity van de tien grootste
 buitenlandse (Europese) bouwconcerns in 2011 en 2010, 
 procenten

Bron: EIB

Concern Return on Return on
  investment equity

  2011 2010 2011 2010

1 Vinci 4,4 4,4 14,0 13,6
2 Bouygues 4,6 4,7 12,8 11,9
3 ACS 4,5 5,4 15,5 23,4
4 Hochtief 0,7 5,4 -4,1 12,8
5 Eiffage 3,6 3,3 11,2 13,3
6 Strabag 3,3 2,8 7,6 5,8
7 Skanska 12,3 5,7 38,8 19,6
8 Balfour Beatty 4,2 3,9 14,7 12,6
9 FCC 2,3 2,9 3,7 9,4
10 Bilfinger Berger 5,6 3,1 22,0 11,5

Totaal 4,1 4,3 12,7 13,4
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bouwfondsen volgt dit beeld. De meeste ondernemingen zagen in de afgelopen 
periode de koersen van hun aandeel dalen. Uit figuur 3.3 blijkt dat niet ieder 
bedrijf hier even sterk mee te maken had. Vooral de Spaanse, maar ook som-
mige Nederlandse concerns zagen de waardering voor hun aandeel dalen. Het 
Britse Balfour Beatty is de enige uitzondering op deze ontwikkeling. De prijs, 

die beleggers bereid zijn voor hun aandeel te betalen is, naast het aantal aande-
len in omloop, bepalend voor de marktwaarde van de concerns. Eind 2011 
hadden de concerns in totaal ruim 3,1 miljard aandelen uitstaan tegen een 
gemiddelde prijs van € 18,19 per aandeel. Van de totale marktwaarde (€ 56,4 
miljard) had Vinci het grootste aandeel. 

Figuur 3.3 Verschil gemiddelde koersindex1 januari - oktober 2012 met de 
 openingskoers in januari 2012 van dertien bouwconcerns2 met 
 beursnotatie, procentpunten (openingskoers 2012 =100)

Bron: EIB

1 Op basis van dagkoersen
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Figuur 3.4 toont de verdeling van de aandelen in de totale marktwaarde en in 
de totale omzet van de veertien concerns. Vinci heeft als Europa’s grootste 
bouwconcern ruim 34% van de totale marktwaarde en 18% van de totale omzet. 
Met Skanska, Bilfinger Berger en Boskalis is Vinci een concern waarvan het aan-
deel in de totale marktwaarde dat in de totale omzet van de veertien overtreft. 
Dit duidt op een relatief gunstige positie van deze concerns op de diverse 
effectenbeurzen; de relatieve prestatie op de aandelenmarkten overtreft die op 
hun afzetmarkten. Dit beeld wordt bevestigd wanneer de marktwaarde van de 
concerns wordt vergeleken met hun intrinsieke waarde. Een marktwaarde die 
hoger is dan de intrinsieke duidt op een zekere “overwaardering” op de beurs, 
en een lagere op een zekere “onderwaardering”. Een paritaire marktwaarde 
duidt op een waarde die min of meer overeenkomt met de balanswaarde van 
een onderneming als “going concern”5. Figuur 3.5 geeft een overzicht van deze 
verhouding. Ook hier zien we Skanska, Bilfinger Berger, Boskalis en Vinci als 
bedrijven met een relatief gunstige uitkomst. Balfour Beatty en Eiffage komen 
wat marktwaarde betreft eveneens boven hun intrinsieke waarde uit. Bij de 
overige acht, waartoe drie van de vier beursgenoteerde Nederlandse concerns 
behoren, is dit niet het geval.

5 Hier wordt de balanswaarde van het maatschappelijk kapitaal bedoeld inclusief alle reserves  
 die toekomen aan de aandeelhouders. Deze balanswaarde is een maat voor de intrinsieke   
 waarde; de waarde die in een onderneming ligt opgesloten. 

Skan

Hoch

Eiff

St

Heij Marktwaarde
Omzet

40

Figuur 3.4 Aandeel totale marktwaarde en totale omzet in 2011 van 
 veertien beursgenoteerde bouwconcerns, procenten

Bron: EIB

Vinci

Bouygues

ACS

ska

tief

age

Boskalis

Balfour Beatty

rabag

FCC

BAM

mans

Ballast Nedam

Bilfinger Berger

0 5 10 2015 25 30 35

Bouwconcerns in beeld 2011-2012.indd   26 2/26/2013   1:32:09 PM



27

Figuur 3.5 Verhouding marktwaarde en intrinsieke waarde in 2011 van 
 veertien beursgenoteerde bouwconcerns, fracties

Bron: EIB
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4 Financiële weerstand

Nu de slechte marktomstandigheden aanhouden en herstel op zich laat wach-
ten wordt voor veel bedrijven de financiële conditie steeds belangrijker. Dit 
geldt ook voor de bouwconcerns. Tot nu toe zijn, met uitzondering van Heijmans, 
geen bedrijven in grote problemen gekomen. De golf van faillissementen trof 
vooral het midden- en kleinbedrijf. De meeste grote concerns leiden weliswaar 
gevoelige verliezen op hun vastgoedactiviteiten, maar kunnen dit meestal 
compenseren met gunstige resultaten in andere sectoren. Het beleid is vooral 
gericht op kostenreductie en aanpassing aan veranderde marktvooruitzichten. 
Om de financiële conditie van de concerns in kaart te brengen is een aantal 
kengetallen berekend dat zicht geeft op twee belangrijke elementen van het 
financiële weerstandsvermogen: solvabiliteit en liquiditeit. Hiervoor zijn vier 
indicatoren berekend:

• leverage ratio6,
• ratio garantie vermogen-totaal vermogen7,
• interest coverage ratio8 en 
• capital value coverage ratio9. 

De resultaten worden geconfronteerd met normen die zijn ontleend aan de 
doelstellingen die de concerns zelf hanteren, aan minimale of maximale eisen 
van kredietverschaffers of aan richtlijnen uit de financiële literatuur.

Figuur 4.1 toont de uitkomsten met de betrekking tot de leverage ratio. Dit ken-
getal geeft aan hoe de omvang van de netto schuld (het totaal van rentedragen-
de schulden verminderd met de liquide middelen) zich verhoudt tot het resul-
taat voor aftrek van belasting, rente en afschrijvingen (EBITDA). Bij de krediet-
verlening gaan banken vaak uit van specifieke normen ten aanzien van de 
maximale hoogte van deze ratio. Deze normen variëren per bedrijf. De afspraken 
hierover worden vastgelegd in convenanten. In het algemeen komen deze 
afspraken er op neer dat de netto schuld niet hoger mag zijn dan 2½ à 3½ keer 
EBITDA. Projectkredieten, die meestal op non-recourse basis worden afgesloten, 
maken hier geen deel van uit10. Hiervoor zijn meestal andere normen van toe-
passing, gebaseerd op loan-to-value ratio’s. De gezamenlijk netto schuld van de 
concerns bleef in 2011, net als in de jaren daarvoor, ver beneden de normwaar-
den. De ratio komt in 2011 uit op een gemiddelde waarde van 0,23. Het gemid-
delde wordt gedrukt door de positieve uitkomsten van TBI, Volker Wessels, BAM 

6 De verhouding tussen netto schuldkapitaal (op recourse basis) en EBITDA (resultaat voor   
 belasting, rentebetaling,  afschrijvingen en overige waardeverminderingen).  
7 Het garantievermogen bestaat uit het eigen vermogen en het deel van het vreemd vermogen  
 dat bij insolventie is achtergesteld ten opzichte van het overige vreemd vermogen.  
8 De verhouding tussen EBIT (operationele resultaat) en de rentebetalingen (recourse en   
 non-recourse).  
9 De verhouding tussen langdurig ter beschikking staand vermogen en vermogen dat   
 kortstondig in productiemiddelen is vastgelegd.  
10 Een non-recourse lening is een lening met onderpand of ander zakelijk recht als zekerheid,  
 en waarvoor de leningnemer bij insolventie niet hoofdelijk kan worden aangesproken op   
 een eventuele restschuld. 
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en Strukton, waar in 2011 sprake was een netto tegoed in plaats van een netto 
schuld. Bij Boskalis, BAM, Ballast Nedam en Van Wijnen verbeterde de leverage 
ratio in 2011. Van Oord zag zijn netto schuld ten opzichte van EBITDA scherp 
toenemen; overigens zonder dat de normwaarden in het zicht kwamen. Dit geldt 
niet voor Heijmans dat hier in het overzicht achterwege is gelaten. Hoewel de 
netto schuld daalde, zou hier de leverage ratio als gevolg van een in 2011 sterk 
gekrompen EBITDA (afboeking van verliezen en afstoting van bedrijfsonderde-
len), een extreem hoge waarde hebben aangenomen. De stippellijnen geven de 
normwaarden weer die (grofweg) gehanteerd worden. Daarnaast zijn ook de 
normwaarden van sommige concerns weergegeven, die zij met hun bankiers 
zijn overeengekomen. De uitkomsten van de leverage ratio wijzen, wat de 
recourse leningen betreft, voor de hier vergeleken concerns op een situatie van 
voldoende solvabiliteit.

Een andere maatstaf voor de solvabiliteit is het aandeel van het garantievermo-
gen in het totale vermogen. Hierin komen ook de niet rentedragende en non-
recourse leningen tot uitdrukking. De normen hiervoor variëren met het speci-
fieke risicoprofiel van een sector of met risicoprofielen van sommige bedrijven 
binnen een sector. In sectoren waar de inzet van vaste, duurzame productie-
middelen beperkt is en sprake is van een hoge omloopsnelheid van het geïn-
vesteerde vermogen zijn de normwaarden lager dan in sectoren waarvoor het 

Figuur 4.1 Leverage ratio van de negen grootste Nederlandse bouwconcerns 
 in 2010 en 2011, fracties
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omgekeerde geldt. In de bouw wordt doorgaans een norm gehanteerd van 25% 
à 30%. In kapitaalintensieve sectoren, als bijvoorbeeld de natte waterbouw, zijn 
de normen hoger. 

Het garantievermogen van de tien grootste bouwconcerns bedroeg in 2011 ge-
middeld 27% van het balanstotaal, en valt binnen de bandbreedte van de hier-
voor geldende normwaarden. In de afgelopen jaren is dit percentage nauwelijks 
veranderd. Het gemiddelde wordt in sterke mate beïnvloed door Boskalis en 
Van Oord. Het gaat hier om betrekkelijk kapitaalintensieve (varend materieel) 
bedrijven met een lagere omloopsnelheid van het geïnvesteerde vermogen. 
Zonder de natte waterbouwers daalt het aandeel van het garantievermogen 
van de overige acht concerns tot gemiddeld 23%. Vooral BAM, waar deze solva-
biliteitsratio in 2011 wel is verbeterd maar nog niet aan de eigen doelstelling 
(25%) beantwoordt, drukt dit gemiddelde. De overige concerns halen, voor zover 
vermeld, de eigen doelstelling (zie figuur 4.2). TBI, Volker Wessels, Heijmans en 
Van Wijnen beschikken over een relatief groot aandeel risicodragend vermogen. 
Strukton ging er in dit opzicht in 2011 sterk op vooruit.

Een andere indicator die inzicht geeft in de financiële soliditeit is de interest 
coverage ratio (rentedekkingsfactor). Hiermee wordt aangegeven in hoeverre 
het resultaat voor belasting en rentebetalingen (EBIT) groot genoeg is om de 
rentebetalingen te kunnen dekken. Hier worden alle rentebetalingen bedoeld, 
dus zowel op recourse als op non-recourse leningen. Wanneer EBIT hoger is 
dan een factor 4, dan wordt dit in het algemeen als een gunstige uitkomst van 
de rentedekkingsfactor gezien. Figuur 4.3 toont de uitkomsten voor de tien 
concerns. Gemiddeld genomen kwam de rentdekkingsfactor in 2011 uit op 3,1 

Figuur 4.2 Aandeel garantievermogen in het totale vermogen van de 
 tien grootste Nederlandse bouwconcerns in 2010 en 2011, 
 procenten
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en verbeterde ten opzichte van 2010 (2,6). De verbetering tekende zich vooral af 
bij TBI en Dura Vermeer. Naast Boskalis en Van Oord waren dit de enige bedrij-
ven, die in 2011 voldeden aan de norm. Bij de interpretatie van de rentedek-
kingsfactor van sommige concerns moet worden gelet op het verschil tussen 
operationele en niet-operationele resultaten als gevolg van PPS-activiteiten. Bij 
PPS-projecten, die nog in de constructiefase verkeren, vallen de resultaten toe 
aan het operationele resultaat. Na gereedkomen breekt de exploitatiefase aan 
en kunnen hieruit aanzienlijke rentebaten voortvloeien die als financiële baten 
geen deel uit maken van het operationele resultaat. Deze opbrengst blijft 
onzichtbaar in de rentedekkingsfactor. 

Veel bedrijven zijn in economisch moeilijke tijden extra alert op het verloop 
van hun werkkapitaal. Onderhanden projecten leggen een groot beslag op 
financieringsmiddelen. Liquiditeitsproblemen kunnen snel opdoemen wanneer 
de toestroom hiervan in het gedrang komt. De Capital Value Coverage ratio is 
een indicator die aangeeft of voor het vermogensbeslag in onderhanden pro-
jecten voldoende, langlopende financieringsmiddelen beschikbaar zijn11. Voor 
bouwbedrijven wordt meestal een normwaarde van 1,3 à 1,5 aangehouden. Dit 
wil zeggen dat voor langere tijd beschikbare financieringsmiddelen (vaste pas-
siva) de financieringsbehoefte uit duurzame productiemiddelen (vaste activa) 
met circa 30% tot 50% overtreffen. 

Figuur 4.3 Interest coverage ratio van de tien grootste Nederlandse 
 bouwconcerns in 2010 en 2011, fracties

Bron: EIB
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Bij de tien bouwconcerns is de dekking in 2011 licht gedaald, tot onder het 
minimum normniveau: 1,2. De daling wordt vooral veroorzaakt door BAM, waar 
door bijzondere omstandigheden met betrekking tot PPS-projecten de dekking 
daalde van 2,6 tot 1,6 (zie figuur 4.4). 

11 Onder werkkapitaal wordt hier het netto werkkapitaal verstaan: het surplus van op lange  
 termijn beschikbare financiële middelen, dat kan worden aangewend voor de financiering  
 van de lopende productie (voorraden, onderhanden projecten en debiteuren).

Het gemiddelde niveau wordt echter gedrukt door de natte waterbouwers, die 
door hun bijzondere aard niet goed met de andere concerns te vergelijken zijn. 
Zonder Boskalis en Van Oord bedroeg de dekking in 2011 gemiddeld 1½ wat 
ruim binnen de normen valt. Wel daalde de dekking ten opzichte van 2010 (1,7); 
mede, doordat opdrachtgevers in deze tijd waarin bedrijven sneller in financi-
ele problemen raken minder geneigd zijn tot voorfinanciering van hun op-
drachten. Concerns met een relatief ruime dekking zijn Heijmans, TBI, Dura 
Vermeer en Van Wijnen. Bij Volker Wessels is net als bij BAM de dekking sterk 
teruggelopen.

Figuur 4.4 Capital value coverage ratio van de tien grootste Nederlandse 
 bouwconcerns in 2010 en 2011, fracties

Bron: EIB
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12 Euroconstruct. The European Construction Outlook. Londen, 2012.  
13 Niet alle concerns geven hierover in hun jaarverslag kwantitatieve informatie.  
14 FD. Winstwaarschuwing Ballast Nedam. 26 oktober 2012.

5 Vooruitzichten

De ontwikkelingen op de meeste thuismarkten van de bouwconcerns zijn voor 
2012 niet erg gunstig en ook voor 2013 zijn de verwachtingen vrij gematigd. De 
prognoses komen voor 2012 uit op een gemiddelde (reële) productiedaling met  
3%; voor 2013 wordt uitgegaan van een stabilisatie12. Buitengewoon sterk is de 
krimp van de Spaanse bouwmarkt (in 2012 -21%), maar ook de Nederlandse 
markt ontwikkelt zich dit jaar negatief (-5%). De twee grootste bouwmarkten, 
de Duitse en de Franse, laten nog een groei zien van circa 2%. Tegen deze achter-
grond is autonome omzetgroei voor veel bouwconcerns niet eenvoudig te rea-
liseren. De vijf grootste Nederlandse bouwconcerns, die tussentijds mededeling 
doen over het verloop van hun omzet, realiseerden in de eerste helft van 2012 
een totale omzet van € 8,8 miljard: een nominale stijging van 1,5% ten opzichte 
van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Boskalis en Volker Wessels zijn 
de enige groeiers; de overige drie boekten lagere omzetten. Deze totale omzet 
leverde gemiddeld genomen een negatief netto resultaat op van € 127 miljoen; 
in de eerste helft van 2011 was het netto resultaat nog positief. Uit tabel 5.1 
blijkt dat het netto verlies op conto komt van BAM dat zijn vastgoedportefeuille 
sterk afwaardeerde. Sinds 2010 hebben de concerns een verlies op de waarde 
van hun vastgoedportefeuilles genomen ter grootte van een bedrag van ten-
minste € 500 miljoen13. Dit verlies zal naar verwachting nog verder oplopen, 
waardoor meer concerns met winstwaarschuwingen kunnen komen. Ballast 
Nedam heeft reeds aangekondigd 2012 met een negatief netto resultaat te gaan 
afsluiten14. 

Tabel 5.1 Ontwikkeling van de omzet en het netto resultaat in het 
 eerste halfjaar van 2012 van vijf grote Nederlandse 
 bouwconcerns, miljoen euro

Bron: EIB

Concern Omzet  Groei t.o.v. Netto Netto
 eerste helft eerste helft resultaat resultaat
 2012 2011 eerste eerste
  (%) helft 2012 helft 2011
 
BAM 3.460 -2,7 -251 66
Volker Wessels 2.287 6,1 17 24
Boskalis 1.401 12,1 103 114
Heijmans 1.064 -1,8 4 -38
Ballast Nedam 575 -5,4 0 4

Totaal 8.787 1,5 -127 170

Bouwconcerns in beeld 2011-2012.indd   35 2/26/2013   1:32:10 PM



36

De tien grootste buitenlandse concerns boekten in de eerste zes maanden van 
2012 een omzet van € 88 miljard; een nominale stijging van 4,7% ten opzichte 
van dezelfde periode in 2011 (zie tabel 5.2). Hochtief, Skanska en Balfour Beatty 
blijken stevige groeiers, vooral dankzij de markten buiten Europa. De buitenge-
wone groei van ACS is het gevolg van het consolidatie-effect van de cijfers van 
Hochtief, waarvan in het eerste halfjaar van 2011 nog geen sprake was. Hier-
voor corrigerend zou de groei in het eerste halfjaar van 2012 voor ACS op zo’n 
6% uitkomen. Het totale netto resultaat van de concerns kwam uit op een 
“schamele” € 196 miljoen. Dit totaal werd sterk gedrukt door het mammoetver-
lies van ACS, dat zijn oorzaak vond in boekwaardeverliezen op de deelneming 
in Iberdrola (energie). Afgezien hiervan zien we dat ook veel Europese concerns 
lagere netto resultaten hebben geboekt, vergeleken met de eerste helft van 
2011. Behalve ACS waren ook Strabag en Hochtief verlieslatend. 

Tabel 5.1 Ontwikkeling van de omzet en het netto resultaat in het 
 eerste halfjaar van 2012 van de tien grootste buitenlandse 
 (Europese) bouwconcerns, miljoen euro

Bron: EIB

Concern Omzet  Groei t.o.v. Netto Netto
 eerste helft eerste helft resultaat resultaat
 2012 2011 eerste eerste
  (%) helft 2012 helft 2011
 
Vinci  18.222 3,0 784 814
Bouygues 15.505 1,9 278 391
ACS 18.833 98,8 -1.233 604
Hochtief 12.013 15,8 -49 -156
Eiffage 6.616 0,2 51 43
Strabag 5.701 -3,7 -157 9
Skanska 6.905 12,3 115 658
Balfour Beatty 6.858 6,0 193 168
FCC 5.331 -1,4 53 101
Bilfinger Berger 4.125 2,4 161 264

Totaal1 88.069 4,7 196 2.904

1 Als grootaandeelhouder heeft ACS vanaf juni 2011 de financiële uitkomsten  
 geconsolideerd met die van Hochtief. Om dubbeltellingen te vermijden is hiervoor  
 gecorrigeerd. Hierdoor zijn de bij het totaal vermelde bedragen niet gelijk aan de  
 optellingen van de afzonderlijke uitkomsten.
 
 Wanneer voor de eerste helft van 2011 wordt uitgegaan van consolidatie van Hochtief  
 komt de omzetstijging in het eerste halfjaar van ACS uit op 6% i.p.v. 98,8%
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De uitkomsten over het eerste halfjaar zeggen niet alles over de finale uitkom-
sten na afloop van het jaar. Veel bedrijven realiseren in de tweede helft van het 
jaar het grootste deel van de omzet en verlies word meestal eerder genomen 
dan winst. Begin 2012 had de orderportefeuille van de tien grootste Nederland-
se bouwconcerns een nominale waarde van € 32 miljard; 6% minder dan eind 
2011. Voor de meeste bedrijven overtreft de waarde van de voorraad werk die 
van de jaaromzet van 2011 in ruime mate (zie figuur 5.1). Heijmans en Van Oord 
blijven achter. Bij de bedrijven, die hiervan melding maken, blijkt dat de werk-
voorraad halverwege 2012 (ten opzichte van de omzet van 2011) licht is toege-
nomen. Ballast Nedam vormt hierop een uitzondering. 

Vergeleken met het eerste halfjaar van 2011 groeide de werkvoorraad van de 
vijf grootse Nederlandse concerns met gemiddeld 3,5% nominaal. Bij de tien 
grootste buitenlandse concerns bedroeg de groei 7,3%. Deze groei deed zich bij 
de meeste bedrijven voor. Van de buitenlanders bleek de groei bij Bouygues 
betrekkelijk sterk. Alleen bij Bilfinger Berger tekende zich in het eerste halfjaar, 
net als bij Ballast Nedam, een lichte daling van de werkvoorraad af (zie figuur 5.2).

Figuur 5.1 Ontwikkeling van de nominale waarde van de orderportefeuilles
 van de tien grootste bouwconcerns als percentage van de omzet 
 in 2011 en 20121, procenten

Bron: EIB
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Figuur 5.2 Nominale waarde van de orderportefeuilles van de grootste 
 bouwconcerns in het eerste halfjaar van 2012 ten opzichte van 
 dezelfde periode in 2011, procenten

Bron: EIB
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6 Human Capital

6.1 Inleiding

De menselijke factor is in de bouw een factor van belang. Meer dan in andere 
met de bouw vergelijkbare sectoren is in het productieproces de inzet van 
arbeid betrekkelijk groot. Ondanks meer mechanisatie en een toegenomen 
toepassing van geprefabriceerde onderdelen, bestaat circa 64% van de totale 
productie in de bouw (in 2011 € 79 miljard) uit intermediair verbruik (inkoop) 
tegen 77% voor de rest van de industrie. Het aandeel van de toegevoegde waarde 
(eigen arbeid en kapitaal) is dus in de bouw veel groter dan in de rest van de 
industrie (36% tegen 23%). Van de toegevoegde waarde (zie figuur 6.1) is het 
aandeel van de factor arbeid (beloning van werknemers) in de bouw weer 
groter (63%) dan in de overige industrie (55%). Daar staat tegenover dat het 
aandeel van afschrijvingen op vaste productiemiddelen (kapitaal) in de indus-
trie weer groter is (13%) dan in de bouw (6%). Dit alles duidt erop dat de bouw 
binnen de totale industrie nog altijd een relatief arbeidsintensieve sector is 
waar arbeid in het productieproces een meer kritische rol speelt dan kapitaal. 
Kritisch, bijvoorbeeld ten aanzien van kwaliteit en beschikbaarheid. Om die 
reden is personeelsbeleid voor de bedrijven een belangrijk onderdeel van de 
bedrijfsvoering; zeker ook voor de tien grootste bouwconcerns, die in totaal 
93.000 werknemers (fte’s) in dienst hebben, waarvan 56.000 in Nederland. 

Figuur 6.1 Samenstelling bruto toegevoegde waarde in de bouw en de 
 industrie in 2011, procenten

Bron: EIB
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In dit hoofdstuk worden de grote bouwconcerns vergeleken op het beheer van 
hun ‘human capital resources’. Hoe scoren bedrijven onderling wanneer geke-
ken wordt naar aspecten als scholing en loopbaanontwikkeling, veiligheid en 
gezondheid of integriteit? Voeren de concerns überhaupt een beleid op deze 
punten, hebben zij zich daarbij doelstellingen gesteld en in hoeverre worden 
deze gerealiseerd? Hierna wordt eerst een beeld gegeven van de omvang en 
samenstelling van de personele capaciteit. Daarbij worden niet alleen naar de 
Nederlandse concerns gekeken, maar worden ook enkele grote buitenlandse 
bouwconcerns voor het voetlicht gebracht.

6.2 Omvang, ontwikkeling en samenstelling van de personele capaciteit

In 2011 telde de bouw (bouw en bouwinstallatie) 476.000 werkzame personen, 
overeenkomend met een totaal van 448.000 arbeidsjaren (fte). Het merendeel 
hiervan was werknemer (77%). De qua omzet tien grootste bouwconcerns 
hadden in 2011 gemiddeld 93.000 medewerkers op de loonlijst staan, waarvan 
56.000 in Nederland. Een betrekkelijk groot deel van het aantal werknemers in 
de bouw en bouwinstallatie is werkzaam bij (een werkmaatschappij van) de 
tien grootste bouwconcerns in Nederland15.

In de afgelopen elf jaar daalde het aantal werknemers (fte’s) in de bouw met 
gemiddeld 1,4% per jaar16. Zo niet bij de tien grootste bouwconcerns waar het 
gemiddeld aantal werknemers met 4,3% per jaar juist sterk groeide (zie figuur 
6.2). In 2000 hadden de concerns zo’n 58.000 werknemers op de loonlijst staan; 
in 2011 waren dit er 93.000. De groei bij de concerns hangt sterk samen met de 
omzetgroei, die in deze periode gemiddeld genomen groter was (6,8% per jaar, 
nominaal) dan de groei van de binnenlandse markt (2,4% per jaar, nominaal). 
De relatief sterke groei kwam voor sommige concerns voort uit overnames in 
binnen- en buitenland. Tot en met 2008 was de gemiddelde jaarlijkse omzet-
groei groot (10,5%); groter dan de jaarlijkse groei van het aantal werknemers 
(6,5%). Na het uitbreken van de crisis daalden de omzetten met gemiddeld 2,6% 
per jaar. In het kielzog daarvan liep ook het aantal werknemers terug, zij het 
minder sterk (1,2% per jaar) dan de omzetten (zie figuur 6.3).

Circa 40% van het aantal werknemers is werkzaam in het buitenland (bij in het 
buitenland gevestigde werkmaatschappijen). Het gaat hier om zeven van de 
tien grootste concerns. De belangrijkste landen binnen Europa zijn Duitsland, 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en België. Voor de natte waterbouwers is in 
principe de hele wereld het marktterrein. Samen met BAM is het merendeel 
van hun werknemers in het buitenland werkzaam (zie figuur 6.4). De grootste 
tien Europese bouwconcerns zijn wat hun werknemersbestand betreft nog 
meer op het buitenland gericht dan de Nederlandse. Gemiddeld 55% van hun 
werknemers is buiten het thuisland werkzaam. Uitschieters zijn STRABAG,  
Hochtief,  Skanska en ACS. Voor de laatste geldt dat het als grootaandeelhouder 
van Hochtief diens personeel als buitenlands in de boeken heeft staan (zie 
figuur 6.5). 

15 Niet alle werknemers van de tien grootste concerns zijn werkzaam in de bouw en   
 bouwinstallatie. Sommige concerns hebben werkmaatschappijen in andere sectoren. Van   
 het totale aantal werknemers (in binnen- en buitenland) is circa 73% werkzaam in de bouw. 
16 Tegenover deze daling staat een betrekkelijk sterke groei van het aantal zelfstandigen (fte’s)  
 met gemiddeld 3,2% per jaar, waardoor de daling van de totale arbeidscapaciteit in fte’s in  
 deze periode beperkt bleef tot gemiddeld 0,6% per jaar. 
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Figuur 6.3 Ontwikkeling van de omzet en het aantal werknemers (fte’s) in
 de tien grootste Nederlandse bouwconcerns (indices 2000=100)
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Figuur 6.2 Ontwikkeling van het aantal werknemers (fte’s) in de 
 tien grootste Nederlandse bouwconcerns en in de totale bouw 
 (indices 2000=100)
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Figuur 6.4 Samenstelling aantal werknemers van de tien grootste 
 Nederlandse bouwconcerns naar werkzaamheid in 
 binnen- en buitenland in 2011, procenten

Bron: EIB

TBI

Dura Vermeer

Van Wijnen

Ballast Nedam

Strukton

Volker Wessels

Heijmans

Van Oord

BAM

Boskalis

Nederland

Buitenland

0 10 40 50 60 1009020 30 70 80

Figuur 6.5 Samenstelling aantal werknemers van de tien grootste 
 Europese bouwconcerns naar werkzaamheid in 
 binnen- en buitenland in 2011, procenten
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Voor continuïteit in kennisoverdracht en een evenwichtige leeftijdsopbouw is 
het belangrijk dat er voldoende instroom is van jonge medewerkers. De opbouw 
van de arbeidscapaciteit in de Nederlandse bouw wijkt naar leeftijd niet sterk 
af van die in andere sectoren. Circa 38% van de beroepsbevolking in de bouw is 
45 jaar of ouder tegen 40% voor de rest van de beroepsbevolking. Elf procent is 
jonger dan 25 jaar en 13% is ouder dan 54 jaar (zie figuur 6.6). 

Alle bouwconcerns spannen zich in om in de toekomst voldoende instroom 
van personele capaciteit met de gewenste kwalificaties zeker te stellen. Zij 
doen dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het opzetten van gerichte 
wervingsprogramma's, door contacten te onderhouden met scholen, door scho-
lings- en stageplekken beschikbaar te stellen, door jaarlijkse traineeprogram-
ma’s te organiseren of door het bedrijf anderszins als aantrekkelijke werkgever 
te promoten. Hiermee weten zij tot nu toe hun personeelsbestand op een 
zekere, constante leeftijd te houden.

Hoewel de concerns in hun jaarverslag niet heel erg mededeelzaam zijn over 
het leeftijdsprofiel van hun personeel, kunnen zij toch tot op zekere hoogte op 
dit punt worden vergeleken. Tabel 6.1 geeft enig inzicht in de leeftijdsopbouw 
van het personeel. Grofweg eenderde van het personeel dat werkzaam is bij de 
grootste Nederlandse concerns is ouder dan 49 jaar en voor zover vermeld, is 
circa 18% ouder dan 54 jaar. Daarmee is in sommige concerns het personeel 

Figuur 6.6 Samenstelling beroepsbevolking in de bouw en in overige 
 sectoren naar leeftijd in 2010, procenten
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gemiddeld genomen iets ouder dan voor de gehele sector gemiddeld genomen 
het geval is. De Nederlandse bedrijven hebben een aandeel van vijftigplussers 
dat varieert tussen de 27% en 34%. Ballast Nedam heeft van de vermelde bedrij-
ven het grootste aandeel oudere medewerkers. Opvallend is dat de Franse 
bouwconglomeraten wel een significant afwijkend leeftijdsprofiel hebben, wat 
zou kunnen worden verklaard uit de lagere pensioenleeftijd die in Frankrijk 
geldt. Daarnaast hebben de bedrijven met veel internationale activiteiten min-
der te maken met vergrijsd personeel doordat zij in de lokale werknemerspools 
vaak te maken hebben met jonge bouwvakkers. Zo is de gemiddelde leeftijd bij 
Hochtief voor de Duitse onderdelen 43,3 jaar (30% vijftigplussers). Doordat 
Hochtief echter sterk vertegenwoordigd is in Azië komt de gemiddelde leeftijd 
voor de internationale bedrijfsonderdelen op 35,5 jaar.

De bouw is van oudsher een sector waar de beroepsbevolking voornamelijk 
mannelijk is. Dit is nog steeds het geval, wanneer de bouw in 2010 wordt verge-
leken met de rest van de beroepsbevolking (zie figuur 6.7). In de bouwsector is 
8% van de beroepsbevolking vrouw, tegen 44% in alle overige sectoren. Bij de 
werving van (jong) personeel gaat bij de concerns speciale aandacht uit naar 
vrouwen. De vijf grootste bouwconcerns hebben specifiek oog voor de positie 
van vrouwen in het bedrijf. Zij zien genderdiversiteit als een uitdaging en heb-
ben zichzelf doelen gesteld met betrekking tot het aantal vrouwelijke mede-
werkers. Daarbij wordt soms nog onderscheid gemaakt tussen de vertegen-
woordiging van vrouwen in het personeelsbestand enerzijds en de doorstroom 
naar het management anderzijds. Zo heeft BAM bijvoorbeeld een specifieke 
doelstelling geformuleerd om meer vrouwen aan te stellen en met name in 
hogere functies. Daarop is een aangepast bedrijfsprogramma geïnitieerd. 

Tabel 6.1 Leeftijdsopbouw personeel van de tien grootste Nederlandse 
 bouwconcerns en van enkele grote Europese bouwconcerns 
 in 2011, procenten

Bron: EIB

Concern Aandeel Aandeel Aandeel
 50+ 55+ 60+

BAM  30 . 7
Volker Wessels 32 19 6
Boskalis  27 . .
Heijmans  18 .
TBI Holdings 27 . .
Ballast Nedam 34 . 6
Dura Vermeer 33 . 7

Vinci 23  
Bouygues . 9 .
Hochtief 301 . .
Skanska 28 . .

1 Exclusief buitenlandse onderdelen
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De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de bouwsector wordt door BAM 
aangepakt door onder meer jonge vrouwen aan te moedigen voor een techni-
sche opleiding te kiezen, door vrouwelijke medewerkers te stimuleren zich als 
rolmodel op te stellen bij schoolbezoeken en door met leerlingen te praten over 
een loopbaan in de bouw. Volker Wessels zet minder in op harde “targets”, maar 
vindt het belangrijker om een cultuur te creëren waarin diversiteit een vanzelf-
sprekendheid is. Ondanks deze en andere inspanningen is het aandeel vrouwen 
bij de drie grootste Nederlandse bouwers nog hetzelfde als twee jaar geleden. 
Het aandeel vrouwen bij de Nederlandse bouwconcerns ligt tussen 8% en 14% 
(zie tabel 6.2). De meeste vrouwen (voor zover de concerns daar in hun jaarver-
slag melding van maken) werken naar verhouding bij BAM. Boskalis heeft met 
8% het minste aantal vrouwen in dienst. Dit kan worden verklaard door de aard 
en locatie van de werkzaamheden (het blijkt voor vrouwen minder aantrekke-
lijk te zijn om uitgezonden te worden naar projecten wereldwijd) en het gege-
ven dat er weinig vrouwen afstuderen aan technische en maritieme opleidingen. 
In vergelijking met de buitenlandse concerns hebben de Nederlandse relatief 
weinig vrouwen in dienst. Het gemiddelde voor de buitenlandse concerns ligt 
rond 17%, waarbij met name Ferrovial er uit springt met een percentage vrou-
wen van 31. Ook hier speelt waarschijnlijk de aard van de activiteiten een rol: 
veel vrouwen zijn werkzaam bij de dienstverlenende tak en bij de exploitatie 
van tolwegen. Bij de bouwtak is het aandeel vrouwen altijd nog zo’n 13%; nog 
steeds hoger dan het gemiddelde voor de gehele Spaanse bouwsector. 

Figuur 6.7 Samenstelling beroepsbevolking in de bouw en in overige 
 sectoren naar geslacht in 2010, procenten
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Vrouwen werken veel vaker in deeltijd dan mannen. Bij Ballast Nedam werkt 
ruim de helft van de vrouwen parttime tegen 4% van de mannen. Toch is het 
percentage parttimers bij BAM laag ondanks een groot aandeel vrouwen. 
Internationaal gezien is dit verschijnsel nog sterker, zoals we zien bij Bouygues 
(1% parttime).

6.3 Prestaties van (doel)gericht personeelsbeleid

Personeelsverloop
Met het oog op toekomstige arbeidsmarktontwikkelingen (een mogelijke 
schaarste aan goed opgeleid personeel) willen veel concerns zich als een 
aantrekkelijke werkgever presenteren om zodoende hun positie als vrager op 
de arbeidsmarkt te versterken. Veel actieprogramma’s op het gebied van 
werving, selectie en personeelsontwikkeling zijn gericht op het bereiken van 
diversiteit naar geslacht en opleiding en op het creëren van binding. Een hoog 
personeelsverloop wijst op een minder sterke binding en heeft ook financiële 
consequenties: relatief hoge kosten van werving, selectie, opleiding en inwer-
ken van nieuwkomers. In een sector waar projectmatig gewerkt wordt en de 
doorstroom van projecten in de tijd veelal een discontinu verloop heeft, is een 

Tabel 6.2 Aandeel vrouwen die werkzaam zijn bij Nederlandse en 
 Europese bouwconcerns en hun aandeel in het totaal van 
 parttime werknemers in 2011, procenten

Bron: EIB

Concern Aandeel vrouwen Aandeel parttime

BAM  14 4
Volker Wessels 10 9
Boskalis  8 4
Heijmans 10 10
TBI Holdings 9 .
Ballast Nedam 9 10
Dura Vermeer 12 .
  
Vinci 13 .
Bouygues 19 1
Hochtief 16 71

ACS 14 4
Eiffage 12 2
Skanska 12 .
Strabag 13 .
Balfour Beatty 24 .
Ferrovial 31 16
FCC 161 .

1 2010
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zekere in- en uitstroom van arbeidskrachten een normaal verschijnsel. De 
laatste jaren ligt het percentage uitstromers in de bouw op circa 11% van het 
totale personeelsbestand en ligt het percentage instromers rond 6%. Door de 
crisis is het percentage uitstromers nu hoger dan het percentage instromers. 
Figuur 6.8 laat zien hoe de situatie bij de grote bouwconcerns is. De dynamiek 
is het hoogst bij Boskalis, wat heeft te maken met de aard van de werken die 
Boskalis uitvoert: grote projectmatige werken wereldwijd, met een groot aan-
deel daaraan gerelateerde tijdelijke contracten. Dertig procent van de mede-
werkers heeft een tijdelijke aanstelling, vergeleken met rond 10% bij andere 
(Europese) bouwconcerns; 72% is werkzaam in het buitenland. Bij Heijmans en 
Ballast Nedam is ongeveer 93% van de medewerkers in vaste dienst en respec-
tievelijk 28% en 4% werkzaam in het buitenland. Ballast Nedam kent het laagste 
verloop: circa 8%. Heijmans komt op 10%. Bij de meeste bedrijven is de uitstroom 
iets hoger dan de instroom.

Veiligheid en gezondheid
De bouw is de sector met naar verhouding het hoogste aantal ongevallen met 
lichamelijk letsel en ziekteverzuim als gevolg. In 2011 maakten vijftien op de 
honderd werknemers een ongeval mee waardoor lichamelijk letsel of geeste-
lijke schade optrad17. Naast ongevallen zijn er nog andere redenen waardoor 
verzuim in de bouw een grote rol speelt. Vooral bouwplaatsmedewerkers lopen 

17 Bron: CBS Statline, Arbeidsomstandigheden van werknemers naar bedrijfstak.

Figuur 6.8 In- en uitstroom van personeel bij een aantal grote Nederlandse
 bouwconcerns in 2011, procenten

Bron: EIB
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risico op arbeidsongeschiktheid, omdat zij door de aard van hun werk eerder 
klachten krijgen; vaak aan het houding- en bewegingsapparaat. Leeftijd speelt 
hierbij een belangrijke rol. De gemiddelde verzuimduur onder vijftigplussers is 
een veelvoud van die van twintigers. 

Preventie van bedrijfsongevallen en beroepsziekten, en re-integratie na herstel, 
krijgen daarom veel aandacht in het personeelsbeleid. De bouwconcerns maken 
vrijwel zonder uitzondering melding van het aantal ongevallen en het ziekte-
verzuim. Ook wordt openheid gegeven over de wijze waarop men probeert het 
aantal ongevallen terug te dringen en het verzuim te verminderen. Dit laatste 
gebeurt bijvoorbeeld door continu aandacht te besteden aan de (langdurig) 
zieken en hen te begeleiden. Bijvoorbeeld door gesprekken te voeren met fre-
quente verzuimers en door te blijven zoeken naar aanpassingen in het werk of 
naar ander werk. De meeste bouwconcerns hebben een monitoringssysteem 
waarin ongevallen, maar ook bijna-ongevallen worden opgenomen, zodat op 
ieder moment in beeld kan worden gebracht welke mogelijkheden er zijn om 
de bouwplaats (nog) veiliger te maken.

De doelstellingen zijn zonder meer ambitieus: sommige bedrijven hebben een 
doelstelling van ‘nul ongevallen’. Om die te bereiken worden veel inspanningen  
gedaan, wat bij Boskalis bijvoorbeeld tot uiting komt in het veiligheidsprogram-
ma ‘No injuries, no accidents’, dat in 2010 breed binnen de organisatie is geïn-
troduceerd. Dat is niet zonder resultaat, want met 1½ ongevallen per miljoen 
gewerkte uren is Boskalis van de onderzochte bedrijven met afstand het 
veiligste bouwconcern (zie tabel 6.3). De indicator hiervoor is de “Incident 
Frequency Rate” (of Injury Frequency Rate, het aantal ongevallen per miljoen 
gewerkte uren) en wordt veelvuldig gehanteerd om aan te geven hoe vaak er 
ongevallen plaatsvinden met verzuim en om de doelstellingen op dit gebied 
kwantitatief zichtbaar te maken. Dura Vermeer, bijvoorbeeld, had in 2011 een 
IFR-doel van minder dan 10. In 2012 heeft het deze doelstelling aangescherpt 
naar 8. De Nederlandse concerns hebben inmiddels allemaal een IFR van 
minder dan 10. Dat kan niet gezegd worden van hun buitenlandse collega’s, 
waar de verschillen vrij groot zijn. Hochtief en Balfour Beatty komen met een 
IFR van 1½ nog in de buurt van Boskalis, maar met 43 ongevallen per miljoen 
gewerkte uren heeft ACS nog wel wat uit te leggen. Onduidelijk is waar dit hoge 
aantal door veroorzaakt wordt. Wel zijn de verzuimduren na een ongeval bij 
ACS relatief kort (gemiddeld 18 dagen), vergeleken met bijvoorbeeld Vinci 
(65 dagen) en Bouygues (43 dagen), wat erop zou kunnen duiden dat ACS in zijn 
ongevallenadministratie een andere (lichtere) definitie hanteert van wat een 
‘incident’ of ‘injury’ is. Sommige bedrijven geven meer duidelijkheid over hun 
telling dan andere. Balfour Beatty bijvoorbeeld telt alleen de ‘major incidents’: 
tenminste drie dagen verzuim. Van de Nederlandse concerns vermeldt alleen 
Dura Vermeer de gemiddelde verzuimduur als gevolg van ongevallen: 24 dagen.

Niet alleen verzuim als gevolg van ongevallen heeft veel aandacht, ook verzuim 
met andere oorzaken wordt gebruikt als sturingsinstrument. Het overgrote deel 
van de bouwconcerns heeft een verzuimpercentage tussen 4% en 5%, rond het 
gemiddelde in de Nederlandse bouw. Positieve uitschieter is Van Oord (2,9%) en 
ook in dit opzicht valt Balfour Beatty in positieve zin op (2,2%). Eiffage heeft 
met 8,5% het hoogste verzuim. In het grootste bedrijfsonderdeel (publieke 
werken) heeft Eiffage zelfs een verzuim van ruim 10%. Wat daarvoor de reden 
zou kunnen zijn is niet duidelijk.
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Opleiding en training
Om de kennis van medewerkers actueel te houden, onderling te delen en ver-
der te ontwikkelen is het van belang te investeren in opleiding en training van 
personeel. De meeste grote concerns hebben daarvoor interne opleidingscentra 
en werken hiervoor samen met universiteiten of hogescholen. Vaak wordt een 
persoonlijke invulling gegeven aan het opleidingsbudget aan de hand van een 
jaarlijkse evaluatie of een persoonlijk opleidings- en ontwikkelingsplan. 
Thema’s die bij alle bouwbedrijven in de trainingen en opleidingsprogramma’s 
terugkomen zijn persoonlijke veiligheid, duurzaamheid, projectmanagement, 
risicobeheersing, integriteit en diversiteit. Daarnaast krijgen young professio-
nals veelal de mogelijkheid zich in de breedte te ontwikkelen; vaak via interne 
programma’s voor onderwijs- en managementontwikkeling; bijvoorbeeld de 
Volker Wessel Academy of het Strukton Jong Management programma. De tijd, 
die door de werkgever beschikbaar wordt gesteld voor opleiding en training, 
varieert sterk tussen de bouwconcerns. Dura Vermeer boekte 1.200 opleidings-
dagen in 2011 op 2.800 medewerkers, gemiddeld een halve dag per medewerker. 
Ballast Nedam daarentegen gaf het personeel vijftien dagen per jaar per mede-

Tabel 6.3 Ongevalsfrequentie en ziekteverzuim bij de grote bouwconcerns
 in 2011, fracties, procenten

Bron: EIB

Concern Injury Frequency Ziekteverzuim Doelstelling
 Rate1  ziekteverzuim
   
BAM 9,5 4,3% .
Volker Wessels 7,7 4,3% .
Boskalis  1,5 . .
Heijmans 9,9 4,7% < 4,5%
TBI Holdings 9,4 4,6% .
Van Oord ca. 5 2,9% .
Ballast Nedam 6,5 5,0% < 4,8%
Strukton  7,5 4,6% .
Dura Vermeer 8,5 5,1% < 4,5%
Van Wijnen  . 3,9% < 4,0%

Vinci 10,3 7,5% .
Bouygues 6,3 4,3% 
Hochtief 1,6 . .
ACS 42,7 4,2% 
Eiffage 16,9 8,5% .
Skanska 4 . .
Strabag . 4,0% .
Balfour Beatty 1,7 2,2% .
Ferrovial 38,3 6,0% .
FCC 18,5 . .

1 IFR: aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren
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werker de tijd voor ontwikkeling van kennis en kunde. Gemiddeld ligt de 
opleidings- en trainingsduur op twee à drie dagen per jaar. Opmerkelijk is 
hierbij dat Dura Vermeer wel streeft naar een opleidingsbudget dat 1,5% van de 
loonsom bedraagt (was in 2011 1,4%), wat zou betekenen dat de genoten oplei-
dingsdagen relatief duur zijn. Van de buitenlandse bouwers is weinig informatie 
te vinden over de bestedingen aan onderwijs en training. De investeringen per 
werkende zijn met € 2.263 bij Bouygues aanzienlijk hoger, terwijl ACS met € 115 
(zes opleidingsuren) juist heel weinig tijd en geld investeert in de ontwikkeling 
van haar medewerkers. Tabel 6.4 geeft een overzicht.

Tabel 6.4 Opleidingsuren en -budgetten van diverse bouwconcerns 
 in 2011

Bron: EIB

Concern Opleidings- en Concrete
 trainingsuren investeringen
 per medewerker (€ per werkende)

BAM  25 753
Volker Wessels 21 673
Boskalis  18 .
Heijmans  916
TBI Holdings 23 .
Van Oord 15 .
Ballast Nedam 121 .
Dura Vermeer 4 764
Vinci 16 .
Bouygues 22 2.263
ACS 6 115
Eiffage 15 1.352
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Integriteit
Integriteit werd al genoemd als punt van aandacht bij training en opleiding. In 
de afgelopen jaren hebben de bouwconcerns allemaal een gedragscode opge-
steld, die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en is opgenomen in de 
onderwijsprogramma’s. Bij de meeste concerns is deze gedragscode door alle 
medewerkers ondertekend, ook bij de dochtermaatschappijen, en soms worden 
ook onderaannemers gevraagd zich te conformeren aan de gedragscode. 
In de gedragscodes zijn afspraken vastgelegd omtrent het waarborgen van 
eerlijke concurrentie, hoe omgegaan wordt met geschenken, wat de normen in 
de onderlinge omgang zijn, hoe wordt omgegaan met veiligheid, geheimhou-
ding, nevenfuncties enzovoort. Niet alle bedrijven publiceren het aantal over-
tredingen en welke consequenties dat heeft. BAM meldt enkele tientallen 
overtredingen per jaar, Volker Wessels spreekt over vijf overtredingen die tot 
ontslag hebben geleid.

Loonkosten
Een aspect van personeelsbeleid is de beloning. Hoewel daarover, met uitzon-
dering van het remuneratiebeleid m.b.t. de beloning van bestuurders van de 
beurs-NV’s, weinig expliciet bekend wordt gemaakt, is uit de jaarverslagen van 
de concerns wel op te maken hoe hoog de gemiddelde loonkosten per mede-
werker zijn. De loonkosten, inclusief sociale premies en pensioenlasten, 
bedroegen in 2011 gemiddeld € 57.200 per medewerker, wat neerkomt op een 
totale loonsom van de tien grootste Nederlandse bouwconcerns van € 5,3 mil-
jard. Hierin wijken de concerns nauwelijks af van de loonkosten van de gemid-
delde Nederlandse hoofdaannemer die in 2010 uitkwamen op een bedrag van 
€ 55.00018. De loonkosten per medewerker waren in 2011 4,2% hoger dan een 
jaar eerder. Per medewerker blijken de loonkosten het hoogst bij Ballast Nedam 
(€ 70.800). Wel daalden zij hier ten opzichte van 2010 met 2%. Ook Heijmans 
bracht de loonkosten per medewerker omlaag: met 3%. Bij alle andere concerns 
stegen de loonkosten. Boskalis kent per medewerker de laagste loonkosten, 
maar het verschil met de andere concerns is in het afgelopen jaar kleiner 
geworden (10% toename t.o.v. 2010). Toetreding in andere sectoren dan de natte 
waterbouw (haven- en sleepdiensten, scheepsberging) kunnen hierop van 
invloed zijn geweest. Opvallend is dat de personeelskosten bij Van Oord veel 
hoger liggen dan bij het vergelijkbare Boskalis. Een duidelijke verklaring 
daarvoor is niet te geven. Afgezien van de wereldwijd opererende baggeraars 
zijn de verschillen het grootst tussen Dura Vermeer en Ballast Nedam. De 
relatief hoge loonkosten bij Ballast Nedam kunnen te maken hebben met de 
leeftijdsopbouw. Van de onderzochte bedrijven heeft Ballast het grootste aan-
deel vijftigplussers. Bovendien is hier, gezien het lage verloop, de anciënniteit 
van de gemiddelde medewerker relatief hoog. Verder investeert Ballast betrek-
kelijk veel tijd in training en opleiding van medewerkers. De hogere kwalifica-
ties, die hiervan het gevolg zijn, kunnen zich vertalen in een gemiddelde 
hogere beloning van de medewerkers. Figuur 6.9 geeft een overzicht van de 
gemiddelde loonkosten per medewerker van de tien grootste bouwconcerns.

18 EIB, Bedrijfseconomische kencijfers b&u- en gww-bedrijven 2010.
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Figuur 6.9 Loonkosten per medewerker van de tien grootste Nederlandse
 bouwconcerns in 2010 en 2011, miljoen euro

Bron: EIB
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Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Actuele situatie in de bouw - overzicht ten behoeve van de nieuwe woonvisie 
(www.eib.nl)

Dynamiek op de woningmarkt

De civiele betonbouw tot 2016 - ontwikkelingen op de markt en in de 
rolverdeling in het bouwproces (www.eib.nl)

Monumenten en corporaties - monumentenbezit en -beleid van corporaties 
(www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2010 (www.eib.nl)

Maatschappelijke woonagenda - van programmeren naar stimuleren 

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2010 (ARBOUW)

Kantorenmonitor - analyse van vraag en aanbod (www.eib.nl)

MKBA Herstructurering Eemsdelta

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2010 (www.eib.nl)
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Kosten en baten van de bouw bbl-opleiding (www.eib.nl)

Overheid en markt; nieuw evenwicht in aanbesteden (www.eib.nl)

Dienstverlening van medeoverheden - quick scan onder architectenbureaus
(www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2012 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2008-2010 (www.eib.nl)
 
Kostenmodel omgevingsrecht (www.eib.nl)

Bouwen voor kwaliteit (www.eib.nl)

2012

Evaluatie stimuleringspakket woningbouw (www.eib.nl)

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2012

Situatie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Arbeid en scholing in de restauratiesector

Trends en ontwikkelingen in de wegenbouw tot 2017 (www.eib.nl)

Trends en ontwikkelingen in de afbouwbranche 2012-2017

Bouwconcerns in beeld 2010-2011

Effecten van bezuinigingen in de infrastructuur (www.eib.nl)

Annuïtaire beperking hypotheekrenteaftrek (www.eib.nl)

Vitaliteit: van feit tot beleid (www.eib.nl)

Ziekteverzuim in de bouw 2011 (www.eib.nl)

Landelijke samenvatting kantorenmonitor (www.eib.nl)

Stedelijke ontwikkeling en infrastructuur (www.eib.nl)

Monitor arbeidsongevallen in de bouw 2011 (ARBOUW)

Aanbestedingsgedrag opdrachtgevers (www.eib.nl)

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebie-
den (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord Nederland (www.eib.nl)
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Kantorenmarkt Oost Nederland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt provincie Utrecht (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Holland en Flevoland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zuid-Holland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Zeeland (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Noord-Brabant (www.eib.nl)

Kantorenmarkt Limburg (www.eib.nl)

Verkiezingsprogramma’s - gevolgen voor de woningmarkt en de bouwproductie 
(www.eib.nl)

Bouwen voor de zorg (www.eib.nl)

De bouw in 2020 (www.eib.nl)

Inventarisatie projecten Noord-Holland Noord 2013 (www.eib.nl

Bouwschoolverlaters (www.eib.n

Perspectief voor de funderingsbranche (www.eib.nl)

Bouw in beeld 2011-2012

Regeerakkoord en woningcorporaties (www.eib.nl)

Infrastructuurmonitor - MIRT 2013 (www.eib.nl)

Algemene kosten in het bouwbedrijf 2009-2011 (www.eib.nl)

Bedrijfseconomische kencijfers - b&u- en gww-bedrijven 2011 (www.eib.nl)

Marktstudie AFNL 2012-2017

2013

Verwachtingen bouwproductie en werkgelegenheid 2013

Verhuurderheffing en huurmaatregelen in krimpregio’s (www.eib.nl)
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